
 

 

 

 

 

من   %100من فلسطينيي سورية يف األردن بحاجة إلى معونة شتويةاألونروا:  % 100األونروا: 
من فلسطينيي سورية في   %100األونروا: معونة شتويةفلسطينيي سورية يف األردن بحاجة إلى 

  األردن بحاجة إلى معونة شتوية 

08-03-2021 

 العدد:  3159

ا ( الجئة فلسطينية قضين بسبب الحرب في سوري487في يوم المرأة العالمي: )  

 سوريا.. معدالت الفقر تصل إلى مستويات غير مسبوقة بين صفوف الفلسطينيين  •

 2021سوريا.. األونروا تعلن عن موعد توزيع مساعداتها المالية األولى لعام  •

   لجان أهلية فلسطينية سورية تزور ممثل حـ مـ ا س في لبنان •

 توزيع مساعدات نقدية على العائالت الفلسطينية في مدينة أنقرة •

 



 

 التطورات آخر

( سقوط  سورية  فلسطيني  أجل  من  العمل  مجموعة  النساء  487وثقت  من  ضحية   )
لألراضي   الجغرافية  رقعة  امتداد  ىلع  سورية  يف  املواجهات  بداية  منذ  الفلسطينيات 

% من إجمالي الضحايا الذين سقطوا خالل فترة امتداد الصراع    16السورية أي ما يعادل حوالي  
 .2021شباط/ فبراير  7ولغاية يوم  2011املمتدة بين آذار مارس 

 

( جراء الحصار ونقص الرعاية  68( الجئة قضت نتيجة القصف، و)243فيما كشفت املجموعة أن )
(  37استهدافهن برصاص قناص، و)( امرأة بسبب  28الطبية يف مخيم اليرموك، بينما قضت )

( الجئات  5( غرقًا، يف حين ُأعدمت )26( ضحية بطلق ناري، و ) 24إثر التفجيرات، فيما قضت ) 
( ألسباب أخرى )ذبحًا، اغتيااًل، انتحارًا،  20" تحت التعذيب يف السجون السورية، و) 34ميدانيًا، و"

  .نيأزمات صحية، حرقًا، اختناقًا، وبرصاص االحتالل الصهيو 

السابقة،   األعوام  الالتي قضين خالل  الفلسطينيات  الضحايا  أن  العمل إلى  وأشارت مجموعة 
التالي، ىلع صعيد مدينة دمشق قضى   النحو  توزعوا حسب املحافظات يف سورية ىلع 

( ضحايا، ويف  8( ضحية، ويف حمص سقط )152" شخصًا، أما يف ريف دمشق فقد سقط )163"
 .مرأة يف حي االربعين، وواحدة يف مخيم الرمل بالالذقيةمدينة حماه فسجل سقوط ا

( ضحايا يف مخيم    9( ضحايا فلسطينيات بمعدل  20أما يف مدينة حلب فقد سقط فيها 
( يف مخيم حندرات واثنتان يف جامعة حلب وواحدة يف حي هنانو وواحدة يف  3النيرب و)

 .املدينة أثناء وقوفها ىلع طوابير الخبز



 

(  11( ضحية يف مخيم درعا و)37( امرأة توزعت إلى )66فقد سجل سقوط )  ويف مدينة درعا
 .( يف درعا البلد2( يف بلدة اليادودة و)4يف بلدة املزيريب و)

إلى ذلك وصلت معدالت الفقر يف صفوف الالجئين الفلسطينيين يف سورية إلى مستويات  
 تأمين أبسط مقّومات  غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم االقتصادية جراء عدم قدرتهم ىلع

استمرارهم يف الحياة، وفقدانهم ملصادر رزقهم، وانخفاض معدالت الدخل، وارتفاع معدالت  
اإلنفاق ىلع الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدالت  

الدواء وفقدانه،  التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا، وغالء  
  .وخلو األسواق من السلع الحياتية الرئيسية

 

من أسر   %91بشأن أزمة سورية أن    2021وكانت وكالة األونروا ذكرت يف ندائها الطارئ لعام  
الالجئين الفلسطينيين بسورية يعيشون يف فقر مدقع بأقل من دوالرين أمريكيين للشخص  

  .يف اليوم

ال الالجئون  يعاني  حين  أزمات  يف  من  سورية  يف  مخيماتهم  عن  النازحون  فلسطينيون 
اقتصادية متعددة أبرزها ارتفاع إيجارات املنازل يف املناطق التي نزحوا عليها حيث يتراوح  

ألف ليرة سورية، ويأتي هذا الغالء يف ظل االنهيار الحاد    250ألف وحتى    100إيجار املنزل بين  
ع األسعار وانتشار البطالة حيث أن معظم الالجئين قد فقدوا  لليرة السورية مقابل الدوالر وارتفا

 .أعمالهم بسبب الحرب

بالتنسيق مع   )األونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  أخرى أعلنت وكالة غوث وتشغيل  من جهة 
الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب أن الالجئين الفلسطينيين يف سورية سيتمكنون  



 

، اعتبارًا من  2021املالية الشهرية املخصصة لهم للدورة األولى لعام    من استالم املساعدات
   .أذار/ مارس الجاري 10يوم 

 

من   لفئتين  أشهر  ثالثة  تغطي  طارئة  نقدية  املبالغ  ستوزع  أنها  إلى  األونروا  وأشارت 
تنطبق  املستفيدين ىلع النحو التالي: حيث ُيمنح كل فرد من األسرة للحاالت العادية والتي ال  

ل    52000ل س للشخص الواحد، يف حين ستصرف مبلغ )  34000عليها أي من املعايير مبلغ  
لدى   املسجلة  االستهداف  معايير  وفق  وفقرًا  عوزًا  األكثر  للعائالت  األسرة  فرد يف  لكل  س( 

 .األونروا والتي تقوم بتحديث بياناتها

صعبة ومأساوية يف ظل عمليات    ُيشار أن الالجئين الفلسطينيين يف سوريا يعيشون أوضاعًا
التهجير وغالء األسعار وانتشار البطالة وارتفاع إيجار املنازل، عالوة ىلع االعتقاالت وسقوط  

 .ضحايا جراء الصراع الدائر

يف سياق مختلف زار وفد من تجمع اللجان األهلية لفلسطينيي سورية يف لبنان ممثل حـ  
آذار/ مارس من الشهر    4كتبه يف مدينة بيروت يوم  مـ ا س الدكتور "أحمد عبد الهادي"، بم

 .الجاري، وبحث معه أوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين املهجرين يف لبنان

تعيشها   التي  املتردية  االقتصادية  األوضاع  الهادي  لعبد  شرح  األهلية  اللجان  تجمع  وفد 
يف صفوفهم وعدم وجود    العائالت الفلسطينية السورية يف لبنان، نتيجة انتشار البطالة 

مورد مالي ثابت يقتاتون منه، وشح املساعدات اإلغاثية، كما سلط الوفد الضوء ىلع مشاكل  
واالجتماعية   القانونية  املشاكل  من  والعديد  املخيمات  إلى  الدخول  وتصاريح  اإلقامات 

  .واالقتصادية التي يعاني منها الفلسطيني السوري يف لبنان



 

هادي ىلع دعم الحركة املتواصل ألبناء شعبها بشكل عام ولفلسطيني  من جانبه أكد عبد ال 
 .سورية بشكل خاص، منوهًا إلى أن الحركة تبذل ما بوسعها من أجل التخفيف من معاناتهم

باالنتقال إلى تركيا وزعت جمعية فيدار بدعم من جمعية "مرحمة تشكيالت" مساعدات مالية  
يف مدينة أنقرة، وذلك ملد يد العون واملساعدة  عائلة فلسطينية سورية مقيمة    50ىلع  

  .(19لهم والتخفيف من معاناتهم، خاصة يف ظل انتشار جائحة كورونا )كوفيد 

 

وكانت جمعية فيدار ومؤتمر فلسطينيو تركيا أطلقت بداية أزمة كورونا حملة اغاثية طارئة  
 أرزاق املحتاجين بحسب الجمعية. ومستمرة ملساعدة األسر املتعففة نتيجة الجائحة وتعطل  


